Wofgang Wodarg aan de wandelaars
vertaling van Wodarg's toespraak van 6 januari 2022
Hallo, beste wandelaars. Ik ben blij dat ik jullie mag toespreken. Ik heb de
laatste tijd veel nagedacht en veel nieuwe dingen geleerd. Nadat ik me vele
jaren met virussen heb bezig gehouden heb ik niet zo veel zin meer om het
over dit thema te hebben. In de virologie is er eigenlijk niks nieuws. Er is wel
wat nieuws in de biotechnologie. De biotechnologie maakt momenteel een
gigantische sprong voorwaarts. Het is ook de biotechnologie die wordt gebruikt
door mensen die de wereld willen veranderen, die hun belangen willen
uitbreiden, die hun macht willen vergroten. Vroeger deed men dat met
oorlogen. Tegenwoordig is dat moeilijk met oorlog. Wie vandaag een oorlog
begint, moet er rekening mee houden dat hij zelf slachtoffer wordt. Vandaag
benut men andere zaken om angst te creéren. De biotechnologie komt hier als
geroepen. Zij maakt dingen die heel klein zijn, die men alleen met speciale
apparatuur kan zien. Zaken die je kunt geloven of niet geloven. En de
uitwerking van biotechnologische interventies komt vaak pas heel laat. Wat ons
met behulp van de pcr-test wordt voorgespiegeld, deze zogenoemde
pandemie, staat in groot contrast met wat de meeste mensen ervaren. Ook
deze winter ervaren ze weer een griep. Daaraan sterven ook weer mensen.
Maar wat nieuw is deze winter is het resultaat van een jaar lang afgedwongen
gen-technologische interventies bij miljarden mensen. Deze zogenoemde
"vaccinaties" hebben gevolgen. In eerste instantie was het zeer onduidelijk wat
die gevolgen zijn. Die waren er immers niet altijd. Sommige mensen hadden
zeer ernstige bijwerkingen en anderen hebben niets gemerkt, alleen op de
plaats van injectie misschien. Er waren een aantal verzorgingstehuizen waar
veel mensen kort na de injectie stierven. Er zijn ook veel sporters, jonge
gespierde mannen, die na injectie een myocarditis of een hartaanval kregen.
Maar dat was zeker niet bij iedereen zo. We hebben veel verschillende
fenomenen gezien. Eindelijk beginnen we te begrijpen hoe dat kan. Een aantal
zeer slimme wetenschappers hebben de gegevens in de Amerikaanse databank
VAERS precies geanalyseerd. Zij hebben vastgesteld dat slechts een heel klein
deel van de partijen vaccins zware bijwerkingen hebben. De meeste partijen
hebben nauwelijks bijwerkingen; niet meer dan bij andere, bekende
vaccinaties. Sommige partijen echter zijn zeer gevaarlijk. Sommige hebben een
duizendvoudig risico ten opzichte van normale vaccinaties. Andere partijen een
drieduizendvoudig. Vele duizenden mensen zijn daaraan gestorven. Eigenlijk
kan zoiets niet. Want in de spuitjes die worden verkocht moet eigenlijk overal
hetzelfde zitten. Het kan niet zo zijn dat er soms iets gevaarlijks in zit en soms
niet. We hebben te maken met een volledig nieuwe technologie die ons

immuun zou moeten maken. Maar dat doet zij niet. Want de injecties
verhinderen niet dat wij ons kunnen besmetten en ook niet dat we het virus
doorgeven. Ook de omicron variant, een van de vele die nog gaan komen, die
variant wordt doorgegeven en we besmetten ons daarmee. Maar dat is niet
wat ons nu ziek maakt. Wat momenteel vele mensen ziek maakt zijn de
bijwerkingen van de spuitjes. Dat zijn de trombosen die door het spijkerproteïne ontstaan. Maar ook de ontstekingen die tot een verzwakking van het
immuunsysteem leiden. Niet alleen ergens in de ademweg, maar op
verschillende plaatsen in het lichaam. Dat leidt tot allerlei falen. Bovendien
kunnen die eiwitten tot in de cellen doordringen en daar tot grote storingen en
immuunverzwakkingen leiden. Dat zien we steeds meer. Maar vreemd genoeg
is dat niet overal zo. Anders zouden er miljoenen mensen sterven en miljoenen
nu al ziek worden. Het is onbekend of er later misschien miljoenen mensen ziek
worden door late bijwerkingen. Maar in de databank kunnen we zien dat bij
sommige partijen zeer veel mensen ziek worden. Dat betekent dat de
farmabedrijven niet altijd hetzelfde in hun spuitjes doen. En dat kan niet. Er zijn
controlerende instanties die ervoor moeten zorgen dat dit niet kan gebeuren,
en dat standaard overal hetzelfde in zit. Maar dat doen zij niet. Dat is volgens
mij daardoor te verklaren dat we nu in een zogenoemde noodsituatie zitten.
We zitten zogenaamd in een pandemie en dan is zeer veel toegestaan wat
anders ondenkbaar zou zijn. Gewoonlijk zijn er vier fasen waarin medicijnen
worden getest. Eigenlijk zitten we in fase vier, waarin al die andere fasen
doorlopen zouden moeten zijn. Maar het is duidelijk dat er geen dierproeven
zijn geweest. Veel zaken zijn niet uitgesloten geworden. Er zijn ook alleen
experimenten geweest met gezonde mensen. Maar nu wordt het "vaccin" ook
voor zieken en zelfs voor zwangere vrouwen aanbevolen. Heel veel is onbekend
en er wordt veel uitgeprobeerd. Dat is een grote kans. Er zijn momenteel 128
verschillende fabrikanten die klinische studies verrichten. Sommigen zelfs met
virussen die zichzelf vermeerderen. Dat zou vroeger nooit toegelaten zijn. De
chef van Bayer heeft op de Global Health Summit in Berlijn gezegd dat hij
verbaasd is wat de mensen zich allemaal laten welgevallen. Dat zou twee jaar
geleden niemand geaccepteerd hebben. De industrie is enthousiast. Ze hebben
vele patenten. Ze kunnen alles uitproberen en niemand merkt er iets van. De
ethische commissie keurt alles goed. Er is immers een pandemie. Velen
verheugen zich al op de nieuwe, naar verluid betere vaccins. Maar die proberen
ook maar iets wat er vroeger niet was. Hoe ze dat testen weten we niet. De
studies die de dosis moet bepalen, doet Pfizer nu met miljoenen mensen. Ze
hadden partijen met een 3000-voudige toxiciteit, andere partijen met een
2500-voudige, dan 2000, dan 1500, dan 1000 en 500-voudige toxiciteit, en dat
in fase vier. Gewoonlijk doet men dit met weinig mensen in de tweede fase. En

nu doet men dat zonder dat iemand het merkt. Maar beste artsen, jullie doen
hier aan mee. Jullie geven deze injecties. Jullie maken jullie patienten tot
proefkonijnen. Weten jullie dat hier wordt getest. Jullie kunnen het nalezen.
Het is gepubliceerd in de VAERS gegevens. U kunt de bronnen op mijn
homepage vinden. Het is een misdaad wat hier gebeurt. Het zijn experimenten
op mensen. En de mensen hebben daarvoor geen toestemming gegeven. Ze
worden daartoe aangemoedigd. Het is heel kwalijk wanneer men
ongeïnformeerde mensen tot proefkonijn maakt. Dat hebben we eerder gezien
in Duitsland. En dat heeft tot de processen van Neurenberg geleid. De mensen
die dat deden werden veroordeeld. Wat hier gebeurt is geen toeval. Het zijn
experimenten die willens en wetens worden gedaan. Het is de angst van de
mensen, de zogenaamde noodsituatie en de domheid van de politici die dit
toelaat. En de corrupte instituties die ons hiervoor eigenlijk zouden moeten
beschermen wordt gebruikt om deze experimenten op ons los te laten. De
biotechnologie heeft momenteel waanzinnige mogelijkheden. Ze kan alles
uitproberen wat ze altijd al heeft willen proberen. Nu, in deze pandemie. Maar
de politici die ons zouden moeten beschermen die begrijpen dat kennelijk niet,
of ze zijn medeplichtig, ze zijn corrupt. Ik kan me voorstellen dat sommigen dit
heel goed begrijpen. Sommige die zeer uitgesproken zijn. Sommigen die ook
een sterke band met de industrie hebben. Ik ben ontstelt. Ontstelt over de
criminele energie die we zien. Vooral ook over de artsen die hieraan meedoen.
Ik ben blij dat er nu een website is waar men kan nazien hoe gevaarlijk de
spuitjes zijn; how bad is my batch https://www.howbadismybatch.com/. Daar
kan men zien welke partijen zeer gevaarlijk zijn en welke niet. Nieuwe partijen
zitten daar wellicht nog niet bij. Als u dat spuitje neemt, of daartoe wordt
aangemoedigd of als het verplicht wordt gesteld, vraag dan aan uw arts of hij
weet van welke partij het komt en of het een gevaarlijke of minder gevaarlijke
partij is. Vraag daar naar. Laat je niet zomaar wat inspuiten. Elke arts zou
moeten weten welke partij hij in huis heeft; dat nagekeken is wat er in zit. We
weten dat er niet overal hetzelfde in zit. Dat is verboden. Toch weten we dat
het zo is. U wordt aangemoedigd om dat spuitje te nemen. Informeer u zelf
daarom. Beste artsen, vraag wat u hebt gekregen. Beste apothekers, vraag wat
u in huis hebt. Hoe kunt u zeker weten wat er in zit. Beste patienten, zeg nee
tegen een spuitje, als u niet zeker weet dat wat er in zit deugt. En zelfs dan
moet u nee zeggen. Want u hebt desondanks geen zekerheid. Hier zijn
misdadigers aan het werk. U moet zich niet aan deze misdadigers uitleveren. Ik
hoop dat onze justitie weer op de rails komt. Ze zouden natuurlijk meteen naar
BioNTech kunnen gaan, de computers in beslag kunnen nemen en kijken wat er
aan de hand is. Maar ze gaan liever naar artsen die proberen de patienten te
beschermen. We leven in een verschrikkelijke wereld. Met mensen die dit

allemaal gepland hebben, die de biotechnologen, de virologen en
farmacologen misbruiken om angst in stand te houden. De meeste mensen die
nu zogenaamd aan corona sterven, sterven aan de bijwerkingen van de
spuitjes. En als men zegt dat zij die in de ziekenhuizen liggen allemaal
ongevaccineerd zijn, dan is het goed te weten dat iedereen die de afgelopen
twee weken gevaccineerd is, nog steeds als ongevaccineerd wordt geteld. Maar
precies in de eerste veertien dagen vinden de acute en zware bijwerkingen
plaats. Veel mensen worden dus ziekgemaakt en tellen als ongevaccineerd. Dat
is natuurlijk volkomen onjuist. Het is nauwelijks te geloven wat ons hier
allemaal wordt aangedaan. Het is daarom geweldig dat u de straat op gaat.
Geweldig dat u in verzet komt en niet zich tot slachtoffer van een criminele
actie laat maken. Ik dank u heel erg daarvoor dat u zich engageert en wens u bij
het wandelen alle goeds, veel gezondheid en veel plezier aan elkaar. U hoeft
geen angst voor elkaar te hebben. Ook de gevaccineerden die het overleeft
hebben hoeven geen angst te hebben. Ik hoop dat zij ook geen langetermijn
bijwerkingen zullen krijgen. Laten we samenkomen, gevaccineerd en
ongevaccineerd. Late we deze misdadigers wegjagen, zodat we weer
democratisch volgens onze grondwet, samen kunnen leven zoals we dat
gewend waren. Blijf moedig, blijf geëngageerd, blijf samen. Tot een volgende
keer. Tot ziens.
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